ISP CAFETERIA

TÝDEN: 14.1.-18.1.

www.freshandtasty.cz/isp

Pondělí

Rajčatová polévka s bazalkou

rajčata, mrkev, celer, cibule, olivový olej, bylinky, česnek

23 CZK

Menu 1

Kuřecí sekaná s bramborovou kaší

kuřecí maso, cibule, mouka , petržel, smetana, česnek, bylinky, olive oil,
brambory, máslo, mléko

88 CZK

Menu 2

Vepřové rizoto se sýrem a kyselou okurkou

celer , cibule, hrášek * , kukuřice, vepřové maso , mrkev, olej, paprika,
rajčata, rýže, sůl, parmezán, kyselá okurka

80 CZK

Cizrnová chana masala s jasmínovou rýží

rýže, cibule, cizrna, citronová štáva, česnek, feferonky, kmín, koriandr,
kurkuma, mrkev, olej, račata, zázvor

88 CZK

Špagety v krémové houbové omáčce s kuřecím
masem

kuřecí maso , těstoviny , bylinky, cibule, olej, smetana , sůl, parmezán ,
žampiony

84 CZK

Polévka 1 VEG

Menu 3

VEG

Těstoviny

Polévka Rajčatová polévka s bazalkou
PK, K, 1. A Menu 1 Vepřové rizoto
Dezert Ovoce
2. Třída

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Úterý

Zeleninový vývar s nudlemi

mrkev, cibule, petržel, celer, bylinky, nudle

21 CZK

Menu 1

Segedinský guláš s houskovým knedlíkem

vepřové maso, zelí, cibule, mouka , olej, smetana, cukr, sladká paprika,
česnek, vejce, droždí

88 CZK

Menu 2

Kuřecí nugety s bramborovou kaší

kuřecí maso, vejce, strouhanka , olej, mouka , brambory, mléko, máslo

96 CZK

Peperonata s bulgurem

peperonata, bazalka, cibule, česnek, mletá kurkuma, mrkev, olej, paprika,
petržel, sůl, bulgur *

80 CZK

těstoviny, lilek, rajčata, olivový olej, česnek, bylinky

86 CZK

Polévka

Menu 3

VEG

VEG

Těstoviny VEG
Penne alla norma
Polévka Zeleninový vývar s nudlemi
PK, K, 1. A Menu 1 Kuřecí nugety s bramborovou kaší
Dezert Jogurt
2. Třída

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Středa
Polévka

VEG

Menu 1
Menu 2
Menu 3

VEG

Minestrone

rajčata, cuketa, fazole, zelí, mrkev, cibule, celer, olivový olej, těstovina

Pečený losos s bylinkami a fazolovým salátem

losos, česnek, bylinky, fazole * , sušená rajčata, olivový olej

Kuřecí směs "Sweet and sour" s nudlemi

kuřecí maso, paprika, rajčata, bambusový výhonek, ocet, olej, sojová
omáčka, jarní cibulka, česnek, nudle , škrob

94 CZK

Ječmen soté s dýní

ječmen, cibule, bylinky, česnek, mrkev, olej, dýně

80 CZK

těstoviny, smetana, špenát, cibule, česnek

84 CZK

Těstoviny VEG
Rigatoni s krémovo
Polévka Minestrone
Losos
se zeleninou a rýží
PK, K, 1. A Menu 1
Dezert Koláč
2. Třída

špenátovou omáčkou

25 CZK
120 CZK

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Čtvrtek

Pórková polévka s vejcem

pórek, vejce, máslo , bylinky

23 CZK

Menu 1

Kuřecí stroganoff s dlouhozrnnou rýží

kuřecí maso, smetana, houby, paprika, cibule, kyselá okurka, olej, rýže

94 CZK

Menu 2

Vepřová kotleta v hořčicové omáčce se
šťouchaným bramborem

vepřové maso , brambory, cibule, hořčice, máslo, med

88 CZK

Pórkovo-cuketová frittata se salátem

potatoes, egg, cream , leek, zucchini, oil, onion, seasonal vegetable

80 CZK

Boloňské Lasagne

mouka, mléko , rajčata, hovězí maso, cibule, mrkev, celer, sýr , olej,
bylinky

99 CZK

Polévka

Menu 3

VEG

VEG

Těstoviny

Polévka Pórková polévka s vejcem
PK, K, 1. A Menu 1 Špagety Bolognese
Dezert Zeleninové crudité
2. Třída

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Pátek
Polévka

Kuřecí kaldon

kuřecí maso, smetana, mrkev, petržel, cibule, celer , mouka, těstovina

25 CZK

Menu 1

Vepřový řízek s bramborovou kaší

vepřové maso, vejce, strouhanka, mléko, mouka, máslo , brambory

95 CZK

Krůtí makhani s rýží natural

krůtí maso, rýže, cibule, česnek, jogurt, koriandr, koření masala, vinný
ocet, olej, paprika, rajče

Ratatuille s kus kusem

lilek, cuketa, rajčata, cibule, paprika, olivový olej, česnek, bylinky, kuskus
*

80 CZK

Penne s lososem v rajčatové omáčce

těstoviny, rajčata, losos , cibule, olivový olej, bylinky

94 CZK

Menu 2
Menu 3
Těstoviny

VEG

Polévka Kuřecí kaldon
PK, K, 1. A Menu 1 Krůtí makhani s rýží natural
Dezert Ovoce
2. Třída

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

▶ Ingredients marked with ✻ are in BIO quality

104 CZK

